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20 ANOS DA T AÇA DOS C AMPEÕES E UROPEUS DE C LUBES
Corria o dia 03 de maio de 1997 quando o Grupo Desportivo da Fundação Jorge Antunes, no Pavilhão Desportivo Francisco de Holanda, conquistava a Taça dos Campeões Europeus de Clubes em futebol de Salão. Atualmente falar nesta data
dentro no nosso clube e com pessoas ligadas ao desporto desperta recordações que tocam o coração. Ninguém ficou indiferente. Desde os responsáveis pelo clube, passando pela imprensa, pelos adeptos, pela comunidade e pelo país. Hoje enche
de orgulho todos os envolvidos e é um marco que percorrerá a vida de centenas de pessoas. Por isso, fomos falar com o
Presidente José Antunes para recordar esta data:
1º O que representa nos dias de hoje o troféu que
neste mês relembramos? José Antunes: Representa
muito e são muitas as saudades desse tempo. Além deste
memorável troféu relembro muito o grupo que tínhamos
naqueles anos em que ganhávamos tudo. Tínhamos um
grupo muito unido e éramos muito reconhecidos pela
CM Guimarães. Temos um vasto palmarés e este troféu
de Campeões Europeus encaixa na perfeição.
2º Que simbologia ou que recordação vem primeiro à memória? José Antunes: Toda a semana que
estivemos juntos e a final é inesquecível porque ainda
hoje nunca vi um pavilhão assim.
3º As condições que na altura foram dadas em
Guimarães ditaram também o sucesso do clube?
José Antunes: Tivemos muitíssimo apoio de patrocinadores e da Câmara Municipal de Guimarães. Soubemos representar
bem o concelho, a cidade e o país.
4º Nos dias de hoje ainda se pensa em algo do género? O que era preciso para voltar à ribalta internacional? José Antunes: Agora é diferente. Estamos onde os políticos querem que estejamos. A falta de reconhecimento, a falta
de apoio acabou com o sonho de continuar a ser uma bandeira nesta cidade. Mas nos primeiros anos de concelho sentimos
muitas saudades da CM Guimarães pelo reconhecimento e carinho que tinham por nós. Mas a vida é mesmo assim há interesses que não controlamos, há mentiras que foram guardadas para memória futura. Mas uma coisa é certa, ninguém pode
tirar nada ao nosso currículo, isso é invejável no distrito de Braga e no país. Continuamos a ser respeitados e reconhecidos
pelo país fora e ainda hoje recebemos emails de Espanha para ir a torneios.
Mas sobre a Taça, à memória saltam logo os dois golos de Carlos Leite, sendo o seu segundo golo no prolongamento o
clímax daquele feito conquistado em 1997. Da equipa, orientada por Domingos Freitas, faziam ainda parte Marco, Graça,
Tozé I, Vilaça, Felismino, Teixeira, Tozé II, Sérgio, Menau, Eduardo, Paulo Leite e como referimos em cima Carlos Leite.
Na final, frente à equipa espanhola do CD Palicrisa o resultado fixou-se nos 2-1 com recurso a prolongamento. Durante
este mês falamos com algumas pessoas ligadas, que sentiram, que respiraram o ambiente a 03 de maio de 1997. Todas elas
com um carinho enorme pelo clube e todas elas a enviaram cumprimentos para todos. O Desportivo Jorge Antunes com
um orgulho muito grande e com um sentido amor relembra o feito de 1997 e não esquece todos aqueles que contribuíram
para a conquista da nossa/tua Taça dos Campeões Europeus de Clubes.
Pela Vitória Tudo, JORGE ANTUNES SEMPRE!!!
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Futsal

A NDRÉ M ARTINS : "O GRUPO MAIS UNIDO QUE JÁ TREINEI "
Numa altura de balanço de temporada e de férias para os jogadores,
fomos saber como correu a competição para o treinador André Martins
que cumpriu a segunda época à frente do comando técnico da equipa
dos sub-20 do Desportivo Jorge Antunes. Em declarações, o técnico
comentou que a época “teve duas fases distintas, na primeira fase estivemos muito bem e na segunda fase ficamos muito aquém. Considero a
época negativa dado que os objectivos não foram atingidos que eram de
atingir o play off de apuramento de campeão”. Nas eventuais causas por
não terem atingido a última fase do campeonato nacional de futsal,
André Martins referiu que “a principal razão foi ter um cinco base com
excesso de minutos na primeira fase e isso levou a um sub-rendimento
na segunda fase”. E acrescentou: “assumo esse erro, foi um erro meu.
Quando quisemos ganhar a primeira fase arriscamos demais e o que conta é a segunda fase. A segunda razão prendeu-se
com certos elementos que contávamos mais deles e não tiveram o rendimento devido. Foi uma segunda fase de época frustrante mas deu para aprender imenso”. Mas nem tudo foi negativo para o treinador que enalteceu ter “o grupo mais unido
que já treinei, criou-se uma família muito unida e isso viu-se no jantar de encerramento da época com todos os envolvidos”.
De positivo destaca ainda ter conquistado o 1º lugar da zona norte e ainda ter jogadores (Ruben Freire) que deram o salto
para uma equipa da primeira divisão, o futsal Azeméis.

FUTSAL

A NDRÉ M ARTINS RENOVA CONTRATO PARA 2017/2018 NOS SUB -20
O Presidente José Antunes e o treinador da equipa de sub-20 André
Martins passaram este mês para o papel o desejo já afirmado de dar continuidade ao projeto desportivo iniciado em 2015. André Martins assinou assim o contrato que o levará a comandar os destinos da principal
equipa de futsal para a época 2017-2018, a sua terceira época no clube.
Depois do período de férias, o regresso aos trabalhos foram já consumados e os treinos arrancaram no passado dia 30 de maio, pelas 20h30, no
Pavilhão Desportivo Jorge Antunes, em S. Paio.
Imagem do Desportivo Jorge Antunes fora do recinto de jogo
Depois da equipa ter recebido elogios do treinador do SL Benfica
(campeões de 2016/2017) como um dos conjuntos que deveriam figurar nos melhores da época, o treinador André Martins entregou o prémio de melhor treinador do ano a José Fidalgo Martins na I Gala
GTEAM (futsal feminino Guimarães), realizada no dia 26 de Maio de
2017, no Hotel das Termas das Caldas das Taipas (Guimarães). O treinador dos sub-20 do DJA foi o tutor responsável pela formação de José
Fidalgo Martins e aproveitou para dar os parabéns pelo prémio alcançado neste gala.
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C AMPEONATO DO M INHO E T AÇA DE P ORTUGAL EM ROTAÇÃO
A equipa de DHI do Desportivo
Jorge Antunes continua em máxima
rotação e a competir em toda a
linha. Desde o campeonato do
Minho, passando pela Taça de Portugal e já de olhos postos no campeonato nacional e no campeonato
do mundo de masters. Neste mês de
maio, destaque para os pódios na
segunda prova do campeonato do
Minho onde a equipa conquistou
novamente o segundo lugar. Já em
Ribeira de Pena e Porto de Mós o
nível competitivo é diferente com a
presença assídua de atletas internacionais. Aqui a equipa tem acumulado experiência e pontos para a geral.
Desportos de Combate

3 MEDALHAS CONQUISTADAS NO CAMPEONATO DA E UROPA WKF
Os nossos atletas Rodrigo Venda e Leandro Gomes participaram
no inicio do mês no Campeonato da Europa de Kickboxing realizado na Grécia - Santorini e os atletas de 15 e 14 anos respetivamente estiveram no seu melhor. Nas meias-finais Rodrigo Venda
deparou-se com um adversário Espanhol de 25 anos e com um
historial de combates e títulos extenso. Rodrigo Venda esteve a
altura com uma performance no combate ao mais alto nível alcançando assim orgulhosamente a Medalha de Bronze. Já o nosso Gladiador Leandro Gomes alcançou a Medalha de Ouro em kick-Light
e uma de Bronze em Light-contact onde deu o seu melhor com um
trabalho fantástico em combates onde encontrou pela frente adversários possantes Roménia/Grécia. Os Mestres Rafael Silva e João
Carvalho não podiam estar mais orgulhosos dos seus meninos pela
postura, empenho e resultados alcançados.
Matraquilhos

L IDERANÇA REFORÇADA APÓS PLENO DE VITÓRIAS NA 3ª JORNADA
A 3ª prova do campeonato distrital de matraquilhos decorreu
no passado dia 20 de maio no café Bom Retiro em Delães. A
equipa do Desportivo Jorge Antunes voltou a competir e
reforçou a liderança isolada no campeonato. No comentário à
prova o atleta Carlos Araújo afirmou que "o DJA partia na
frente do campeonato com 6 pontos de vantagem e nesta prova não desiludiu tendo ganho todos os jogos. Para além disso,
ainda conseguimos aumentar a vantagem face aos adversários
diretos mantendo assim o 1 lugar. Foi uma prova bastante
bem conseguida da nossa parte onde conseguimos mais uma
vez mostrar o bom momento de forma que atravessamos.
Resta-nos continuar a trabalhar rumo ao objetivo de ser campeões distritais". A equipa de Matraquilhos continua a manter
um bom ritmo competitivo e com os objetivos bem definidos.
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VI G RANDE F ESTA
COM O HUMORISTA

S ANTOS P OPULARES
F ERNANDO R OCHA

DOS

A sede do Desportivo Jorge Antunes volta a receber mais uma grande noite de animação e de convívio com a comunidade. Na edição
de 2017 da Grande Festa dos Santos Populares, o humorista Fernando Rocha irá encarregar-se da
animação e das gargalhadas da
noite que se prevê de grande festa.
Assim, no próximo dia 17 de
junho de 2017, pelas 20h00, a
sede do DJA abre portas para o
jantar onde não faltarão as sardinhas, febras, frango, caldo verde,
pão, sobremesas... danças e muita
diversão. A equipa do Desportivo
Jorge Antunes está apostos por
isso reserva a tua mesa porque a
lotação é de 400 pessoas. Entretanto pode ainda visualizar o convite em
vídeo que o humorista Fernando Rocha deixou a todos no site do Desportivo
Jorge Antunes ou na página da rede social facebook. Não falte à festa!

C AMPO DE TREINOS DE AIRSOFT
CONTINUA A RECEBER JOGADORES

A equipa de airsoft do DJA recebeu em Vizela duas equipas
para um treino matinal. O entusiasmo por este desporto tem
crescido e são já vários os praticantes da modalidade de airsoft. Recorde-se que no próximo dia 18 de junho haverá
uma competição solidária organizada pela equipa do DJA.

P RESIDENTE J OSÉ A NTUNES
ENTREVISTADO NA R ÁDIO V IZELA
O Presidente José Antunes passou neste mês de Maio pelos
estúdios da Rádio Vizela para uma entrevista conduzida pela
jornalista Zélia Fernandes. Neste espaço, o Presidente abordou o passado e o futuro do clube onde a aposta na formação
será o alicerce para eventuais apostas em equipa seniores.

PARCEIROS
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